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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 شرح العقيدة الواسطية 

 معية هللا
 الشيخ / عبد الكريم الخضير

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 اآليات الدالة على معية هللا:

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ،الحمد هلل رب العالمين
تَلَو  : وقوله: - لعالىرحمه هللا-فقد قال شيخ اإلسالم  َض ِفي ِستلَِّة َأيَّتامث ُمتمَّ اسأ َرأ َماَواِت َواْلأ }ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ

تَماو َوَمتا َيعأتُرُج ِفيَهتا وَ  َها َوَما َينِزُل ِمتَن السَّ ُرُج ِمنأ ِض َوَما َيخأ َرأ َلُم َما َيِلُج ِفي اْلأ ِش َيعأ تَن َمتا َعَلى الأَعرأ ُهتَو َمَعُمتمأ َأيأ
ُ ِبَما َلعأَمُلوَن َبِصيٌر{ُمن َستةث َّل َّ  وقوله: [( سورة الحديد4)]ُلمأ َوَّللاَّ تَو  َماَلَمتةث َّل َّ ُهتَو َراِبُعُهتمأ َوَ  َخمأ }َما َيُموُن ِمن نَّجأ

َن َما َماُنوا ُممَّ ُيَنب ِ  َمَر َّل َّ ُهَو َمَعُهمأ َأيأ َنى ِمن َذِلَك َوَ  َأكأ َ ِبُمت ِ  ُهَو َساِدُسُهمأ َوَ  َأدأ ِقَياَمتِة َّلنَّ َّللاَّ َم الأ ُئُهم ِبَما َعِمُلوا َيتوأ
وث َعِليٌم{ تَزنأ }وقولته:  [( ستورة المجادلتة7)]َشيأ َ َمَعَنتا{ َ  َلحأ تَمُ   وقولته: [( ستورة اللوبتة44)]َّلنَّ َّللا  }َّلنَِّنتي َمَعُمَمتا َأسأ

َ َمتتتَ  الَّتتتِذينَ  وقولتتته: [( ستتتورة طتتتته44)]َوَأَر { ِستتتُنوَن{ }َّلنَّ َّللا   وقولتتته: [( ستتتورة النحتتت 821)]الََّقتتتواأ وَّالَّتتتِذيَن ُهتتتم َمحأ
اِبِريَن{ َ َمَ  الصَّ ِبُرواأ َّلنَّ َّللا  ُ َمتَ   وقوله: [( سورة اْلنفال44)]}َواصأ ِن َّللا ِ َوَّللا  }َمم مِ ن ِفَئةث َقِليَلةث َغَلَبتأ ِفَئًة َمِميَرًة ِبِإذأ

اِبِريَن{   .[( سورة البقرة242)]الصَّ
وصالى هللا وسالم وراارل علاى عوادو ورساوله مونماا محماد وعلاى  لاه وصاحره   معان ،  ماا  ،الحمد هلل رب العاالمن 

 :رعد
ماااا  اااا  عااا  هللا فااا  صااا ة  -رحماااه هللا تعاااالى-رعاااد      وااات وشكااار ال ااان   -رحماااه هللا تعاااالى-فيقاااول الم لااا  
فاو  ما  كوماه مساتويال علاى عر اه رامماال ما   لقاه  - ا  وعاال-   هللا  -رحمه هللا تعاالى-، شكر االستوا  والعلو

 اا  -  واات ماا  شلاال    هللا القاادر، وعلااو الق اار،  سااماواته، لااه صاا ة العلااو المالاا  رومواعااه، علااو الااشات، وعلااو
ومع ام رح هاه ومصارو وتوننادو  مع ام رعلماه، وسامعه ورصارو، مع م معية عامة ومعياة  اصاة، م   لقه،  -وعال

اليااال عاام م راممااال ماام م، ونمااه وبناام م ،ااشو السااماوات،  مااه  ااد ه  مااه ن  ااى عليااه  اا   مااا دام عأل  العلااو  ااد ي  اام مماا
 ا  -و ماه رماا نادل علاى معنتاه ل ام، و ماه ال ت  اى علياه مام م  افياة، فاورد  شلال ن  ى عليه     م   مار،م، 

حااتااه ومصاارو وتونناادو -وعااال مااا نلناا  و اللااه وعهمتااه، علااى  - اا  وعااال-، و   المعيااة  اوتااة هلل مع اام رعلمااه وات
 .كمعية الم لو   توليس

 :معمى المعية العامة
ك نار ، المعياة العاماة  اا  عا  ة للمعياة العاماةا  ع   م اور السال  رالمسار  - عم  ص ة المعية-و،شو الص ة 

{ م  السل   م ا رمعمى العلام َن َما ُمنُلمأ  ا  -ها   ماه مع ام ال ي  يعما  رعلماه  لام [( ستورة الحديتد4)] }َوُهَو َمَعُممأ َأيأ
و،ام كاا ، فماا دام ،او مع ام مو ماه حاالب ركا  مكاا   ألم ام ممت ارو  فا  كا  فيقتض  شلل الحلول،  وشاته -وعال

تاه مع ام وشا - ا  وعاال- د ن ار على رال رعض الماس و د  ار، و د  الوا ره    هللا  ممت رو  ف  ك  مكا 
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{وا  مااه مع اام ماا  الماااس فهماا ضاا  اام ااةف ,فاا  كاا  مكااا   لمااا يقتضاايه ل اا   ماا   تتَن َمتتا ُمنتتُلمأ و،اام  }َوُهتتَو َمَعُمتتمأ َأيأ
 اا  -ممت اارو  فاا  األماااا  كل ااا، وألااد لو  األماااا  ال اارأل ة، و ناار ال اارأل ة ماا  األماااا  القااشر ، فلاام نم ،ااوا هللا 

 .ألماا ع  حلول ،شو ا -وعال
عااة ماا  المتصااوفة  اااد،م الضااالل  لااى    ،اام  ماوالقااول رااالحلول واالتحاااد  ااولب معاارو  عمااد فمااة وفر ااة ضااالة، 

مو اود فا  كا  مكاا   -تعاالى هللا عماا يقولاو  علاوال كونارال -ه حاالب فا  كا   ا  ، و ما -   وعاال-وصلوا    هللا 
 ه.فيوحالب 
 :المعية تووأل  حول  و ة

ال لاايس :تقااول شا كااا  الساال   و  م ااور الساال   ولااوا المعيااة رااالعلم،  ااد يقااول  اماا :  معاام  وتووألاا   ،ااشا تووألاا  وات
ماا و والغضاب راالمتقاام، م  يقول ما داموا  ولوا المعية رالعلم، لماشا ال م ل الرحمة راال واب، ،  د نتشرع و شا تووأل 

   ره شلل، ما دام التووأل  سامغ لماشا ال يال  
 :الرد على ال و ة

 ندركه العق  ما  اميماا  ا الوم -   وعال-هلل  عم  ما نتعل  را مح  مل مو  ومصوص  أل  ،شا الراب،مقول: 
ولاااشا مقااا  عماااد ،اااشو   -لساااالمعلياااه الصاااال  وا-رالغناااب محااا  مل ماااو  ومصاااوص رماااا  اااا  عااا  هللا وعااا  رساااوله 

، ماااوالمقاات   وتو، ، الغضاابرال م اااولاام ن ولو،ااا ، فالساال  و  ااوا عمااد ،ااشو المصااوص، الرحمااة   وتو،ااا المصااوص،
 عما  -فامح   اا  عام م تووألا  المعياة راالعلم،   مل ماو  ر  م ام، ومحاا، لاا   اا  عام م ماولم ن ولاوا شلال رال م 
 .فما دام السل   ولوا المعية رالعلم يسوغ لما شلل ،  اتراع، ولسما رو،  اوتداع،  - ،  السمة وال ماعة

 قاوا مح  مل مو  ره، ورالقول ره ال ن و  لما    محدث ر يال  دندال  نار ماا ات فك  ما ات   عليه السل وعلى ،شا 
شا ا تل اااو علياااه،  فالاااشد لدياااه  لياااة المهااار  فاااك  كامااات األ اااوال متعادلاااة ،ا تل اااوا فااا    راااات صااا ة  و م ن اااا ا،  شاوات

،  مماا حساب ماا ت ا يه ور ياه حساب ماا نتار ن عمادو، ال علاى حسابواال ت اد له    ن تار م    وال م ما ي ا ، 
 .نتر ن عمدو رالدلن 

ة ت وات يا، ومم م م  و  ، و ع  المعية كغنر،ا م  الص ات، و م ا معية حقيقو م ور السل   ولوا المعية رالعلم
على ما نلن  و الله وعهمته، وب شا يقاول  ان  امساالم اوا  تيمياة، و ماه كوماه مع ام ال يقتضا   -   وعال-هلل 

تتَن َمتتا  }َوُهتتَو َمَعُمتتمأ ماا   لقااه  - اا  وعااال-ف ااو ، وال اال ااتال ، ف ااو مع اام و،ااو علااى عر ااه، شلاال االمتاا ا  َأيأ
} و،و على عر ه رام ب م   لقه، ،شا ما ن تارو  ان  امساالم اوا  تيمياة، ويقاول  شا تصاور  [( سورة الحديد4)]ُمنُلمأ

فكشا  اال القاما : , ال تدركه األف ام وال تولغه األو،ام م  راب  ولى،شا ف  الم لو  فأل  نتصور ف  ال ال  الشد 
 !مت  ب و م م الطب ل م ،  يعم  ،شا مسرما والقمر معما، 

رمااا ال يقتضاا  الم الاااة وال  تااوت  رالم الاااة وتااوت   ماا  ال يقتضاا  شلاال، ال يقتضاا  الم الاااة وال المما  ااة، و
شا  لت، ال يالمما  ة، فكشا  لت: سرما والقمر معما  ربت اللو  معه الماا   :قتض  ،شا    القمر م الطب مما  ، وات
 الساام  رااالتمر ،م لواااال  و تقااول:  الاات التماار ومعااه الساام  صااار ال رالمااا ، ا تضااى شلاال    يكااو  اللااو  م تلااا
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  عادم ا تضاا  الم الااة والمما  اة, ماتوت  ولغة العارب رمعماى الم الااة والمما  اة، وتاوت   يضاال   م ا اف و،كشا.
 .ام ا ال تقتض  م الاة وال مما  ةل ،معية حقيقيةال ن  امسالم نرى  م ا و 

 ة وم  شلل ،و على العرش:هللا معما حقيق
شا كاا   ان  امساالم  مم   لقه حقيقة ال م ا ال، وم  شلا -   وعال-فاهلل  -،و علاى عر اه راام ب ما   لقاه، وات

كا   ماه نما ل فا    ار  ف  ص ة الم ول امل   ف  ال لث األ نر م  اللن ،  شا كا  يقارر يقرر -رحمه هللا تعالى
 .مه العرشوال ن لو م ، لى السما  الدميا لنلة، ف  ال لث األ نر م  ك  لنلة

 فمام م ما  م اى العلاو ،و ااو االوا  ةفكمماا ال ملتا م رااللوا م الراالاة التا  الت م اا الموتدعاالتساليم  فكشا سلمما م ا  ،اشا
و،ااشا تقاادم، و،ااشا ال  اال  مااه تعاناا   وكناا  يكااو  مسااتويال !  وم ااى االسااتوا   أل  هللا معمااا، فكناا  يكااو  عاليااال 

و م اا تقتضا  ماا تقتضايه ما  اللاوا م  ،ومم م م  م ى المعية م يال مالقال، عمالل ورعض المصاوص, ص ك نر صو لم
وأل وتاو  الما ول، ، وأل وتاو  العلاو، ومم م م  الت م رااللوا م الراالاة، وما  شلال  ،ا  السامة ن وتاو  االساتوا , الراالة

، و مماا  شا  ول فا  ،اشا  اول  م اور السال  ا المار نوعلاى ،اش، وأل وتو  المعية على ما نلنا  و االل هللا وعهمتاه
صاالى هللا عليااه -و  ااوا فيااه ماا  مااصب عاا  المواا  وال يمكاا     ن ولااوا م اا  ،ااشا التووألاا   ال و ااد - الساال  ترعمااا،م

فامح  مل ماو  ر  ام السال ، ال سايما فا  ،اشا الرااب الاشد ال  - ل علياهماا ما - ا  وعاال-ولاغ عا  هللا الم -وسالم
 -علياااه الصاااال  والساااالم-لم  ألم ااام عاصاااروا الموااا  ، وماااش،و م  حكااام و سااافالسااال   عااار  و علااام تدركاااه العقاااول،

، ال ساايما و ااد  كااا،م  ناار،مماا  ايا، ومااا احتاا  و ااا، ف اام  علاام ضاا ااوو وعاي ااوا التم ألاا ، فعرفااوا مالرسااات القيوعا
 .و  د ل م رال نرألة -عليه الصال  والسالم-المو  

  ا:لن و ة والرد ع
المصوص مما   د يوت  م  ي  م  مه  سام (( عى))رب مَولغب  و : -عليه الصال  والسالم-م : ف   وله  د يقول  ا

  مسل  م  و ما ي  سل  ،شا الاالم ي  و وعى م  ف م م  تقدم  ممه، تو ر  ممه  فض  م  ف م 
 لاه ال  ام،  ماا ،اشا وماا ندمرد شلل  لى ال  ام،  د يسلم     م  ،شا  شا كا  لا   ))رَب مَولغب  وعى م  سام ((

    ااد يقااول  اماا : الراااب، راااب الغنويااات ال ند لااه ال  اام، فااال وااد ماا  اتراااع الساال  فاا  ،ااشا، ،ااشا ال ند لااه ال  اام، 
  السال  ف ماوا ما  ،اشو اآلياة   اد يقاول  اما :  -ما الل  ما  األحكاام العملياة ف  مسولة ند ل ا ال  ام-ل  م الل الس
  م ا  رعد،م م  ف م  نر ،شا ال   ، و،  تدل على حكم  رع ،  مال ف م

م ااال ت م  اال ااال، ال فيمااا  ، وصااار ل اام   ااوال،  شا ات قااوا علااى  اا   ال ن ااو مقااول  شا ا تلاا  الساال  فاا   اا  
حتاى  اال  ،ا  العلام: لام يقا  راه السال ،  ما ال ند له ال  م  شا ات قوا، وال ن و   حداث  ولب  دنادند له ال  م وال 

ا ات ااا  علياااه وا علاااى  اااولن   و  ال اااة، ال ن اااو   حاااداث  اااول  الاااث  و رارااا   ألماااه  ااارو ب عمااا  السااال   شا ا تل ااا 
 السل  ف  ال ملة.

  :))رب مولغب  وعى م  سام (( شال كن  م  م حدنث: 
،  اام ولااغ ،ااشا الاامص   صااال   اار ف اام ممااه  ناار ،ااشا ال  اام، و،ااو مال  ااد يكااو  ،ااشا السااام  ف اام ماا  ،ااشا الاامص  اان

 ااد يكااو  ف اام ال ااام  ن ااال  ف اام األول للاامص ماا  قاادم، لااا  موافاا  ل  اام رعااض ماا  تقاادم،  فضاا  ماا  ف اام ماا  ت
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واألم لاة لا  مو ش الحكم م  ،شا المص ن تل  فيه ،شا ع  ،اشا،  ،الحكمكال،ما نت قا  على  االتحاد ف  الحكم،
،  ام نوادد و اه األمماة علاى شلال ك نار   ادال، يعما  ياوت  المتاو ر وألاشكر حادن ال يساتدل راه اساتدل راه ما   ولاه ما 

ال  نر مو ود  مو ود، يعم  لو مهرما ف  الم ماوع للماوود،  و    وله، استدالل  وضن مما  وداو مَ  ،شا مو ود وات
 اد ال نودياه ما  تقادم ، لاا  نوادو  و اه اساتدالل ف  المغم  الو   دامة، ت د،م يساتدلو  رودلاة اساتدل و اا األمماة

    ))رب مولاغب  وعاى ما  ساام ((ماه  ولاشا رعضا م يقاول:   األمماةف  الحكم ما   ول م، لام م م  شلل لم ن تل وا 
 .و ر ي  م م  المص حكم ن تل  عما ف مه المتقدمالمت

م  ،شا المص  نار ماا ف ماه  ألاد،  ودم، لامه ،شا المولغ  ألد ولغ عمرال، ف م عمر ال، ال ن ر  ع  دامر  ف م م  تق
 حدث  ول  دند  نر ما ف مه السل .م  العلما ، فال ن و  لما    م لا  واف   نرو ،وا تل  معه ف  الحكم

دمه، ال سيما فا  ماواا   دند  لم يق  و ا م  تق لا  ليس له    يحدث   واالل  ،وللمتو ر    نمهر ف  المصوص
ال ما ،و رها،رام  ماشا مقول   ا رم ال ماشا مقوليعم  لو  تنم   ماع، ها،ر وات

يعما    لحنمماا ماوت   لاى مساولة الوارول، كنا  م  ام الوارو       ماشكرو ،ماا  ألماه واضان،مام م ال كررماو مرارال ال
و قتما راو  القيم ورعلم اوا  القايم يعما  على العن  والر س، وف م  نرو  يضال ال يعا ،  لو ف مما م   ف م او  القيم
  الحادنث امقلاب  يقاول اوا  القايم:  علاى ،ا ال  ال راال،ولاو اممساا  يساتدرل  ومعرو ،     متقرر ف  الم وس

)) شا سا د  حادكم حدنث:   أل  العلى راويه  ألمه ال يمك     يقدم نديه  و  ركوتيه فيكو  عامالل رصدر الحدنث
نمقض صادرو  ألماه  شا    ،شا الحدنث ع  ور ى او  القيم   (فال نورل كما نورل الرعنر، وليض  نديه  و  ركوتيه(

يعماا  مااا  ااال  ماا ب    الحاادنث امقلااب علااى راويااه،  :لقاايمولااشا يقااول اواا  ا  واارل م اا  الرعناار  اادم نديااه  واا  ركوتيااه
  و يش مقتضى ،شا  تقديم الندن   و  الركوتن    نر م   ،  العلم    السمة

تياه وال نوارل م لماا نوارل ، يعم  كن  نتصور    اممسا  يقادم ندياه  وا  ركوا   يكو  الحدنث مقلورل مقتضى ،شا 
  عنرالر

     م  ام مرحاث،  ياش مماالت اا  وان  صادر الحادنث وع ا و، لاا  ماا يا وال  وادوا لماا و اه ،األممة عملوا رالحدنث
رضاا  هللا تعااالى -واارل عماار  ! رقااو  مااا مقااول واارليعماا  لااو  اادم ركوتيااه    يااش معماااو فاا  األصاا   معمااى الواارول

علااى ركوتيااه كمااا فاا  واارل   ا واارل الرعناارواارل، ،اا  واارل م لماا -صاالى هللا عليااه وساالم-واان  ناادد المواا   -عمااه
 ماه كا  ما   ادم ندياه  ،اشا،  معمى  -عليه الصال  والسالم-ون  ندد المو  الحدنث الصحين، ورل على ركوتيه 

ما  ما ل رقاو  علاى األرض مقاول وارل  معام، كا  ما  ما ل رقاو  مقاول وارل، لاا   شا  و ك     و  ركوتيه مقول ورل
  ا دندل  ، ،  مكو  و شا  حد ما  والل نديه  و  ركوتيه يكو  الحدنث مت   وض  ،ورل مقول ما، وامومنمةم ل ورف  

، ومااا  واادو عمااد المتقاادمن   ا ااد يكااو  التعلناا  مو ااودل م سااه،  رقااول المسااو   ليااه فاا  الحكاام و ف ممااا ال واار ولاام مااوت 
ماا ل اممسااا  رقااو  علااى فااالممموع    نع اا و ي اا د لصاادرو، ماا  الحاادنث مااا ن علااه متساا ، ف ممااا ومكااو  حنممااشب 

الاألرض سوا ل  ادم ندياه  وأل ل ا    ادم ركوتياه، ال نوارل م لماا نوارل الرعنار رحناث ن نار الغراار، وي ار  الحصاا، وات
علااى نديااه لااو ماا ل يكاو  وروكااه   ااد ماا  وروكاه الارال ،  حيامااال تساامعو   شا ماا ل رعاض الماااس حتااى علااى ركوتيااه 
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ال  ))وليضاا ((  اارو ي اا د ألولااه، وال فيااه  دمااى   ااكال  أل  الحاادنث: وألرقااى    الحاادنث ال  لااب فيااه، و علن مااا، 
 نورل يعم  ال نم ل رقو ، لا  يض  نديه  و  ركوتيه.

األماار ال ااام :  مااه ال يمكاا  موافقااة واارول الرعناار رااود و ااه ماا  الو ااوو  ال رااالم ول رااالقو   أل  م اارد تقااديم الناادن  
،ا  تااو  م ااو ة ما  األصا  ندياه علاى األرض  ل الرعنار الاشد على الركوتن  و مت وا  ، ،  ،اشا ي ااره وارو 

 .،و نديه على األرض م  األص  الرعنرنديل ليست على األرض   للرعنر و مت وا  
 .............االب:

الرعنااار مااا  ، المقصاااود     ااا  ، ،اااشا القاااول ماااا ن ااادم المصااالحة، ال ،اااشا القاااول وال ال اااام  ركوتياااه وال ال ،ال ،ال
  رحاال ما  األحاوال، ماا يمكا  م ااو ته على األرض، فال يمك  م او ة اممسا  للرعنار فا  الصاور  األص  نديه

فليست األرض م  األص ،  ، وألداو على صدرو، ،شا األص ، و ما الرعنر ف  الصور  نداو علىأل  اممسا  وا  ب 
 اا  مااا ي عاا  الرعناار، محاا  ف ممااا الصااور ، لااا  الم اااو ة المم اا  عم ااا الماا ول علااى األرض رقااو  مرفن مااا م اااو ة 

القااول وتقااديم الناادن  علااى   وا ترعمااا  ااوالل لاام يقاا  رااه  حااد ،ممااا  تنمااا و دنااد  :الحاادنث علااى ،ااشا ال  اام، ،اا  مقااول
و اد ف م اا ما   ولماا،  ،الركوتن   ول معرو  عمد  ،  العلم، الحكم متقرر عمد  ،ا  العلام، لاا  كومماا ف مماا العلاة

كا  ما  صاحن الحادنث ور ان تقاديم النادن  علاى الاركوتن  الحدنث    يقول و شا القول، ك  م  صحن و،شا نل م 
ال  يااش معمااى الواارول يعماا  كوممااا لاام مالاا  علااى  حااد  ااال و ااشا القااول معماااو  ممااا   نل مااه    يقااول و ااشا القااول، وات

ماا   واا ، ،ااشا  ام ااكال فاا   حااداث حكاام  اارع  لاام يقااال رااه لاادن  مااا لاام يقاا  رااه ساال  ،ااشو األمااة، حااد ما فاا  ا
تتَواِلُكمأ َ  َلوأِلُمتتوَن َوَ  فاا  ف اام  يااة:  انااب ا تلاا  الساال ..  مااا كوممااا م  اام ،ام ااكال َُ َأمأ و تتُلمأ َفَلُكتتمأ ُرُُ ن ُلبأ }َواِ 
تتتَواِلُكمأ } [( ستتتورة البقتتترة272)]ُلوأَلُمتتتوَن{ َُ َأمأ و تتتُلمأ َفَلُكتتتمأ ُرُُ ن ُلبأ ر س الماااال و ااات  لماااا يعمااا  ،ااا  معماااى ،اااشا    {َواِ 

 و الحادنث ال ا اآلياة مايعما  كاو  اممساا  نار ن  حاد الاو  ن  الاشن  تحتمل   التوراة د ول فا  الت اار   و و اتال
 تب عليه حكم  رع   نر مسوو   ليه.يعم   مه  حدث  والل  دندال، لا  ال يوت  ر  مب نتر 

 .................االب:
فااال  والمممااوع م ال ااة ام ماااع امو ااودل مااه مااا دام ال ااال   ماام م ماا  يقااول:  - الفيااة–شكرمااا ،ااشو مسااولة م اا  مااا 

،  و مل ا  وان  القاولن   اوالل  ال اال، ال ماام  ما  ،اشا، ومام م ما  يقاول: ال واد    نتقناد ا ال لا مام  م     محدث  اوالل 
 .ال قه ، وال نل   ون   ولن ، مسولة معروفة ف   صولمة ف  األحكام، فال يحدث  والل رما  ا  ع  سل  ،شو األ

المقصود  مما مل ماو  ر  ام السال ، وال ن او  لماا ال ارو  عا  ف م ام، ال سايما فا  رااب الغنوياات التا  ال تادرك ا 
و مااا فاا  المسااام  التاا  تاادرك ا اآلرا ، ومرد،ااا  لااى اال ت اااد فااك  لمااا    م ت ااد، وراااب اال ت اااد العقااول واآلرا ، 

افيم  توفرت لديه األ، ، لى  يام الساعة م توح وتادع  اوالل  و لام يساو   لياه،  و ن الية، لا  نرقى  مه ال يحادث حكمل
 لم يسو   ليه. نوتدع عراد   و  نملا

  ................االب:
اار   لاى ،اشو المساام   أل  التوسا  فن اا ي اتن لألو،اام  فاا ، لاا  ماا دام ماا ت   ،و األص  لو لم نو اد ما  يساول

،  اان  امسااالم  ورد  ااو ات فاا   اارح حاادنث ك اا  ا  ماات  ااو ة ال وااد و ااد ماا  يسااول الوااد ماا  الاارد عليااه، و ااد
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شا  م ف ا  عصارما ما  رااب  ولاى  أل  ال او ات ا تضى شلال فا  عصار  ان  امساالكا  الم ول و  اب علن ا، وات
   حادنااث الماا ول ساايوت  فاا يعماا  ..اآل  د لاات علااى العااوام فاا  ونااوت المساالمن ، فااال وااد ماا  ك اا  ا  أل  القاماا 

ال لااث األوسااط ماا  اللناا ، الااشد نليااه  ، القاماا  يقااول:  شا كااا  ال لااث األ ناار فاا  الم اار   ااا  هللا تعااالى    هارساا
  لاث   نار، ،  ام نمتقا   لاى المغاربا  نرل  افكشا امتق  م  الم ر  م  المغرب صار  ل ل وف  المغرب ال لث األول، 

 - ا  وعااال-فيكاو  مقتضاى الحادنث    هللا  شا،م اراة علاى ،ا، ال واد ما  اا  نارل  ا ل لا كلاه فعلاى ،اشا يكاو  اللنا 
لاا  ال  وماا   اره شلال, و،شا ال يمك     يقال راه  ألماه نترتاب علياه تعانا  العلاو واالساتوا ،ما ل ف  اللن  كله، 

شا تصورما فا  الم لاو   التا  ال يمكا     يسالم ال ا ص م ا  ،اشو األماور الاد ام   ود م  ك   ،شو ال و ات، وات
  ف  الم لو ات فكن  رال ال  مال  ال رالتسليم ال

وضاربما م اال ماا  اا  فا   تض   مما ال ود ف  الم اية مسالم،ما يق يعم  نرد علنما ف  رعض ما يحدث ف  م لو  
 ال نلا م ما  شلال  ، تحت العرش وتستوش  ف  ك  لنلة، انابالصحين    ال مس تس د تحت العرش ف  ك  لنلة

 م اا فا  مادار،ا،  ربعاة وع ارأل  ألو ات، والمتقرر عمد علماا  ال نماة و نار،م عم ا مدار،ا ف  و تب م  ا مه ن لو 
سا ود  :وما  شلاام م ا م روم اا تسا د تحات العارش، ومقاولساعة، تال  على ، ال  وتغرب ع  ،ا ال   لاى   ارو، 

 ، ،او األصا  فاا  المصاوص الحقيقاة، فااال واد ما  التسااليم، وماا  اا  عاا  هللاحقيقا   ألماه ،ااو األصا  فا  التعوناار
واا  ،اا   اا  ب ماا  التعااارض والترااان ، الصاارألحة وال يمكاا     يااوت  فاا  المصااوص الصااحيحة  ورسااوله كلااه حاا ،

ال فا   متحد  متسقة، وما  ا  م  م تل  الحدنث، وما ها،رو التعارض،  مما ،او رالمسارة لماا يه ار للم ت اد، وات
 وااااد ماااا  ال ماااا  ونم ااااا  شا كامااااا متعارضاااان  فاااا  الهااااا،ر الكاااا  حاااادن ن   حقيقااااة األماااار ال تعااااارض وال ا ااااتال ،

ال يحكاام علااى  حااد،ما صااحيحن   شا لاام يمكاا  -ه رومااه را اان واآل اار مر ااوح، والمر ااوح عمااد  ،اا  العلاام يسااموم، وات
 .يسمى ال اش عمد  ،  العلم المر وح -ال م 

َماَواِت : و ولاه: -رحمه هللا تعالى-موت   لى المصوص، يقول الم ل   َض ِفي ِستلَِّة َأيَّتامث }ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ َرأ َواْلأ
ِش{ َعتترأ تتَلَو  َعَلتتى الأ تتَلَو  َعَلتتى } مااوع السااماوات واألرض فاا  سااتة  ياااميعماا  الم  [( ستتورة الحديتتد4)]ُمتتمَّ اسأ ُمتتمَّ اسأ

ِش{ َعتترأ رعااد    ن لاا  السااماوات واألرض اسااتوى علااى العاارش، لااا  ،اا  معمااى ،ااشا    السااماوات واألرض  واا   الأ
 ،ااشا مقتضااى العااا  ماوات واألرض  العاارش  اام لاام نااتم االسااتوا  عليااه  ال رعااد     لاا  السااالعاارش،  و  مااه  لاا

فا   ياات االساتوا  فا  األول العارش  و القلام ، وال ال  شكرماو فيما سو  ، معرو      ول الم لو ات العرشو م  
 ف   ول او  القيم:

 والحااااااااااااااااااا     العااااااااااااااااااارش  وااااااااااااااااااا ب ألماااااااااااااااااااه
 

 و اااااااااااااااات الاتارااااااااااااااااة كااااااااااااااااا  شا  ركااااااااااااااااا  
 

ال شكرد عرش متقدم على ال مي ، فعلى ،شا الترتنب  مم  فال  \ وات
 .............االب:

ال  مم    استوا  شكرد وات
 الاالب:.........

 ا.م م االستوا  رعد، ال، ما يمم     يكو  العرش  و   م السماوات
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 ..............الاالب:
تَلَو  عَ  م مماه الا م ،م يقولاو : ترتناب شكارد ماا نلا   َلتُم َمتا َيِلتُج{}ُمتمَّ اسأ ِش َيعأ َعترأ يعما  ماا  [( ستورة الحديتد4)]َلتى الأ

ما  ماارب و نارو، يعلام ماا ناد   فا  ما  فاو ، ما  العلاو، ، يعلام ماا نلاي فا  األرض مماا نما ل ند   ف  األرض
ال ن  اى علياه مماه  ا  ، ال  اار   - ا  وعاال-،شو األرض وما ن ر  مم ا م  مراتب ومحوو، ك  ،شا يعلمه هللا 

َماو{ما نموت م  األرض وما ن ر  مم ا، وال  دمى  ما   ا  -علماه هللا م  نم ل م  الساما  ي }َوَما َينِزُل ِمَن السَّ
ال يعر   لن ا }َوَما َيعأُرُج ِفيَها{، -وعال   يعر  فن ا وات

 ............االب:
  ما يعر   لن ا

 ...........االب:
 انب.

 و مضم  الحار    ف ا الد ول يعد ى و   أل معمى الد ول ضم  العرو ، مح  ون   مرأل :  ما    مما يعر  فن ا
 تضمن  ال ع   و تضمن  الحر   : ا  و ما ند   فن ا، و ن ما  ولىما يعر   لن :فمقول  ى ل معمى 

{}َوَمتا َيعأتُرُج ِفيَهتا َوُهتَو َمعَ  ال ع  معمىل نتعدى رالحر  م ساه، تضمن عمد  ن  امسالم تضمن  ال ع   ولى،   ُمتمأ
تَن على عر ه ،او معكام،  مستويال  -   وعال-على عر ه، م  كومه  يلاد، يعم  م  كومه مستو و،شا ،و ال ا، }َأيأ

َمُلتتوَن َبِصتتيٌر{ ُ ِبَمتتا َلعأ رعلمااه، رساامعه،  رصاارو،و يعماا  مرصار ألعمااالام، ف ااو معكام [( ستتورة الحديتتد4)]َمتتا ُمنتتُلمأ َوَّللاَّ
 قتضاى شلال  ماه  شا كاا  معماا،  شا استحضارما م ا  ،اشا الامص ال واد   ، ومف و يعلام ويسام  وألرصار ماا تعملاو  

 معمااا - اا  وعااال- شا كااا  هللا و،اا  مرترااة امحسااا ، عاملااة عمل ااا فنمااا،  - اا  وعااال-مم لااة المرا رااة هلل تاااو  
َمُلتتوَن َبِصتتيٌر{ يساام  كالممااا وألرصاار  عمالمااا ُ ِبَمتتا َلعأ و،ااو  ،وألرامااا  نممااا كمااا ،ويساام  كالممااا [( ستتورة الحديتتد4)]}َوَّللاَّ

فا   مياا   عمالمااا، و،اشو مرترااة امحسااا   - اا  وعااال-ال وااد ماا     مرا اب هللا فااال وااد    مرا راه،  ،معماا  نممااا كماا
 فك  لم تا  تراو فكمه نرال. ،كومل تراو -   وعال-الت  ، :    تعود هللا 

 ف   ول ال اعر:
     شا ماااااااااا  لاااااااااوت الاااااااااد،ر نوماااااااااال فاااااااااال تقااااااااا              

 
 

  لااااااااااااااوت ولااااااااااااااا   اااااااااااااا  علاااااااااااااا   ر نااااااااااااااب
 

 . نرام   ال ،  مومية
شا  لاااااااااااااااااااوت ورألراااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااا  هلماااااااااااااااااااة  وات

   مااااااااااا  مهااااااااااار املاااااااااااه و ااااااااااا  ل اااااااااااا فاساااااااااااتن  

 
 
 

 والاااااااااااااااااام س داعيااااااااااااااااااة  لااااااااااااااااااى الاغيااااااااااااااااااا 

 

    الاااااااااااااااااشد  لااااااااااااااااا  الهاااااااااااااااااالم نرامااااااااااااااااا 
 

ماا، نارى وألرامعماا  نمماا كماا  - ا  وعاال- هللا  شا كاا م   ،اشو اآلياة   م يعم   يش الدرس العمل  الشد مست ندو 
ساوا ب كماا ضااحن  لل امس وضان الم اار،  و كماا فا  فا   د مكاا  كماا،  نمما كما  ألرصرما ويسم  كالمما عمالما و 

يعلام شلال كلاه، ومقتضاى شلال    مرا راه فا   ميا   - ا  وعاال-هللا  و  ا ار، هلمة اللن ،  و ف  هلمات  الث، 
 ما و  والما، وف   مي  تصوراتما. عمال
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َنتى ِمتن َذِلتَك َوَ  َأكأ }َما َيمُ و وله:  َسةث َّل َّ ُهَو َساِدُستُهمأ َوَ  َأدأ َو  َماَلَمةث َّل َّ ُهَو َراِبُعُهمأ َوَ  َخمأ َمتَر َّل َّ ُهتَو وُن ِمن نَّجأ
ِقَياَمِة{ َم الأ ُئُهم ِبَما َعِمُلوا َيوأ َن َما َماُنوا ُممَّ ُيَنبِ   .[( سورة المجادلة7)]َمَعُهمأ َأيأ

َو {}َما َيُمو ال ما صةما يكو  كا  ،م ُن ِمن نَّجأ ما تحتاا   -اسم  ور-تامة ما تحتا   لى موتد  و ور   ا تامة وات
َو  َماَلَمتةث ما نو د  {}َما َيُمونُ ،  رمعمى نو د،  لى ،شا،  مما  واألصا     ،اشا ما   ضاافة الصا ة  لاى  {}ِمن نَّجأ

 .رارع م -   وعال-وهللا  ال ة م وى، يعم  نتما و  الموصو ، ما يكو  م   ال 
{ ,، ،شو ،ا  الم اوى سرًّاوالم وى الاالم  تَو  َماَلَمتةث َّل َّ ُهتَو َراِبُعُهتمأ رارع ام رعلماه،  - ا  وعاال- }َمتا َيُمتوُن ِمتن نَّجأ

َنى ِمن َذِلكَ   وا،م،رحنث ال ن  ى عليه    ب م  م َسةث َّل َّ ُهَو َساِدُسُهمأ َوَ  َأدأ األعاداد كر  ال ألمه لم نش {}َوَ  َخمأ
ال ردية، ما شكر األ  اع،  ال ة و مسة، وال  دمى م  شلل، يعم   دماى ما   ال اة ا مان ،  ال ،او  اال  م، وال واحاد 

َنتى ِمتن َذِلتكَ } يال  على ما ن تلي ف  صدرو -   وعال-نتحدث  لى م سه  ال وهللا  ساوا ب واحاد  و ا مان   {َوَ  َأدأ
َمرَ  و  ربعة   ، وال تلترس عليه األصوات، يعم  لو  ادر   اللغات ، ال ت تره عليهمامةع ر ، , سرعة ,ةست {}َوَ  َأكأ
كضيض رال حاام، وكا  واحادب ناتالم ركاالم ،و م الل الماا  و ، مح  يمرُّ علنما     م  ،شا، لو تصورما المالنن 

 اا  - ن  ااى علااى هللا ال د ولغااات م تل ااة وماالااب متعاادماا  و ااوارو، و حيامااال ال يساامعه  ناارو،  كااالم ن تلاا  عاا 
 ا   ،    م  لغات م، وال ل  ات م، وال م  ماالو م وحا ات م  ضافة  لى سامر ما  علاى ه ار المعماور  -وعال
َنى ِمن َذِلكَ  وعال، َسةث َّل َّ ُهَو َساِدُسُهمأ َوَ  َأدأ تَن َمتا َمتاالعدد المشكور وال  ا ر ممه  {}َوَ  َخمأ ُنوا{ }َّل َّ ُهتَو َمَعُهتمأ َأيأ

ِقَياَمتةِ } نمما كاموا ف   د مكا  كااموا  َم الأ ُئُهم ِبَمتا َعِمُلتوا َيتوأ ال يها  العاما   ،او مع ام، ن وار،م رماا عملاوا {ُممَّ ُيَنبِ 
ماه ن  اى علاى   - ا  وعاال-كاالمب ال نرضا  هللا وال يها  الماتالم ر - ا  وعاال-عم  السو   ماه ن  اى علاى هللا 

-موماه هللا ،  و نتالم راود كاالم، ال واد    ن مه ن  ى على هللا ه  م  عم   د عم ب يهللا، وال يه   يضال، و  ال 
تَن َمتا عماه  ع ااعا ره عليه  و  كا   رًّارما حص  ممه نوم القيامة، فك  كا   نرال  ا او عليه، وات   -   وعال }َأيأ

ِقَياَمتةِ  َم الأ ُئُهم ِبَما َعِمُلوا َيتوأ  ،ناوم القياماة ه))ماا مامكم ما   حادب  ال سايكلمه ربا، اب يقارر،مالحسا و ات {َماُنوا ُممَّ ُيَنبِ 
وث َعِلتيٌم{وادو  تر ماا ،  ((تر ماا  يس دوماهح اب ول وبنمه ليس ونمه َ ِبُمت ِ  َشتيأ و،اشو  [( ستورة المجادلتة7)]}َّلنَّ َّللاَّ

لعلام،  و يقاول ما  :  ماه ال ن  ا ، لاا  ال ن وات لاه صا ة ا الفاال لما  يقاولاألل اظ العامة المح وظ عموم ا، م  
 .ال  ميات وال يعلم ال الس ة:  مه يعلم الاليات

 يعلم ك     . ت  ى عليه  افية ال
 :المعية ال اصة

َ َمَعَنتا{و وله:  َزنأ َّلنَّ َّللا  }َ  : - ا  وعاال-فا   ولاه اآلياات الساارقة فا  المعياة العاماة،  [( ستورة اللوبتة44)]}َ  َلحأ
َ َمَعنَ  َزنأ َّلنَّ َّللا  و ا  الم اركو  علاى فا  الغاار،  ألوا  ركار لماا كاماا -عليه الصال  والسالم-،شا  اله المو   ا{َلحأ

دا لاه ماا نادا   ساامر الر ار  -رض  هللا عماه-فم الغار، ولو مهر  حد،م  لى موض   دميه ألرصر،م،  وو ركر 
تَزنأ َّلنَّ َّللا َ : -لساالمعلياه الصاال  وا-مما  ولوا عليه م   و  العدو، ف ا   وو ركر وحا  ، فقاال الموا   }َ  َلحأ

 .ع  مهر ما ،و وك ا    دام م، ولو مهروا ألرصروا -   وعال-فوعما،م هللا  َمَعَنا{
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 يضاال  ما  ع اه علياه، ف اشا الساوب على فام الغاار، والحماام    العمكووت مس ت  ف  كتب السنر نشكرو    يا 
ما  ر   ،اشو المعماة معماة الرصار   ن ماا  ولاغ فا   رحناث ناراو اف  كوم م لم نروا، و،  ،اشا  ولاغ  و كوماه مك اوفل 

ساامد رال ن واات  ولااغ، وعلااى كاا  حااال مااا شكاار فاا  ،ااشو الساانر  اكومااه مك ااوفل  الحيااااة والحمايااة والمصاار والتوننااد 
 صحين.
َ َمَعَنتتا{ ولااه:  تتَزنأ َّلنَّ َّللا   : اا  وعااال و ولااه ،،مااا معيااة المصاار والتوننااد والح اا ، التاا  ،اا  المعيااة ال اصااة }َ  َلحأ

َمُ  َوَأَر { -لموساى و،اارو  لماا  افاا ما  فرعاو     نرا اا و ماا،  اال هللا  و،شا [( سورة طته44)]}َّلنَِّني َمَعُمَما َأسأ
تتَمُ  َوَأَر {ل مااا:  مامممااال  - اا  وعااال ومقتضااى ،ااشو المعيااة ومقتضااى ،ااشا الساام  و،ااشا الرصاار  }َّلنَِّنتتي َمَعُمَمتتا َأسأ

تَمُ  َوَأَر {ر، وعدم تمكان  العادو مم ماا والمص الح   والتونند  و،اشو معياة  اصاة. األولاى  اصاة }َّلنَِّنتي َمَعُمَمتا َأسأ
 و و  ركر، وال امية  اصة رموسى و،ارو . -عليه الصال  والسالم-رمحمد 
ُ َمت َ : -   وعاال-و وله  ِن َّللا ِ َوَّللا  تاِبِريَن{ }َمم مِ ن ِفَئتةث َقِليَلتةث َغَلَبتتأ ِفَئتًة َمِميتَرًة ِبتِإذأ ،اشو  [( ستورة البقترة242)]الصَّ

علياااه الصاااال  -، األولاااى راااالمو  ، األولاااى وال امياااة مقترماااة رو ااا اصووصااا  مقترماااة  يضاااال معياااة  اصاااة، لام اااا
َ َمتتَ  الَّتتِذيَن الََّقتتواأ وَّالَّتتِذيَن ُهتت و  شلاال: ة...و واا  ركاار، وال اميااة رموسااى و،ااارو ، وال ال ااة مقترماا -والسااالم م }َّلنَّ َّللا 

ِستتُنوَن{ فعلااى    امحسااا ، و،ااشو  يضااال معيااة  اصااة،،ااشو مقترمااة ووصاا  التقااوى ووصاا [( ستتورة النحتت 821)]َمحأ
   يكااو  لااه مصاانب ماا  ،ااشو المعيااة ال اصااة معيااة الح اا  والمصاار والتوننااد    نتصاا  رالوصاا   المساالم  شا  راد
وا تمااب المحهاورات، وامحساا  لاه  ،وموراتى فعا  الماوالتقو , وى وامحسا المعية و،  التق ،شو عليهالشد رتوت 

, اورااو  يعواادو كومااه نااراو، فااك  لاام يكاا  نااراو فكمااه ناار  - اا  وعااال-ممسااا  فاا  معاملتااه لربااه  حسااا  ا :مم ااا :صااور
ك     ، و اد كتاب علنماا ف   حسا  اممسا  م  ال ل ، و د  مرما رامحسا  حسا  لإلمسا  م  م سه،   :و يضال 

شا شرحتم فوحسموا الشرحة)) امحسا  ف  ك       .((فكشا  تلتم فوحسموا القتلة، وات
اِبِريَن{ و وله:  َ َمَ  الصَّ ِبُرواأ َّلنَّ َّللا  فعلاى  لما  اتصا  و اشا الوصا ، و،او الصاور، و،شو  يضال معية  اصاة}َواصأ

  و الصااور و عاا  معصااية هللا،  ،سااوا ب كااا  الصااور علااى ااعااة هللا المساالم    يو ااش المصاانب الااوافر ماا  الصااور
 .الصور ركافة ما تقتضيه ،شو الالمة حص  له م  ،شو المعية مصنرال وافرال على   دارو، فكشا صور 

تتاِبِريَن{ : - اا  وعااال-و ولااه  َ َمتتَ  الصَّ تتِبُرواأ َّلنَّ َّللا  ،ااشو ماا  المعيااة ال اصااة التاا  مقتضااا،ا الح اا  والمصاار }َواصأ
اِبِريَن{ }، اصوروا و مي   مواع الصور والتونند لم  اتص  و شا الوص ، وامت   ،شا األمر َ َمَ  الصَّ  َّلنَّ َّللا 

تاِبِريَن{: -   وعاال-و وله  ُ َمَ  الصَّ ِن َّللا ِ َوَّللا  فاالا ر   [( ستورة البقترة242)]}َمم مِ ن ِفَئةث َقِليَلةث َغَلَبتأ ِفَئًة َمِميَرًة ِبِإذأ
شا ال يعول علن ا،  و ماا الا ار  فا   ،- ا  وعاال-موية، و،   و  االرترا  رااهلل عرفما ،شا فالمعول على القو  المعوات

 ا و  وادر الم اركو  فا   -عليه الصال  والساالم-والحوادث ت  د روم ا ال  يمة ل ا، فالمو  فالو ام   الَعدد والع دد
قادر ، و ت  مم م عادد كونار، و سار عادد. و يضاال فا   نار شلال علاى مار   التاارأل  ر، موا ال ة  ضعا ، وم  شلل 

ولاو  ا  العادد، ولاو ك ار عادد  ،نمصارو  علاى األعادا وتمساك م وعمل ام روساراب المصار  م تمسل المسلمن  ودنم
تن ِفَئتةث َقِليَلتةث : -   وعاال-العدو، ومصدا  شلل ف   ول هللا  ال للتا نار  للتا نار،  كام ،اشو {}َمتم مِ  }َمتم للتقلنا  وات

ا {ةً مِ ن ِفَئةث َقِليَلةث َغَلَبتأ ِفَئًة َمِميرَ  تغلاب فماة ك نار  واكش  هللا  ألم ام حصا  ،اشا، فماة  لنلاة  يعم  ف  و ام  ك نر   دًّ
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{عملوا روسراب المصر،  ُممأ َ َينُصرأ ما م ماا  فاكشا عملماا روساراب المصار  لوماا  عادا [( ستورة محمتد7)]}َّلن َلنُصُروا َّللاَّ
اادد،م، ولااغ عاادد،م، وم مااا ولغاات تتاِبِرينَ َغَلَبتتتأ ِفَئتتًة َمِميتتَرًة ِبتتإِ } ع  ُ َمتتَ  الصَّ ِن َّللا ِ َوَّللا  و،ااشو .[( ستتورة البقتترة242)] {ذأ
  .لم  اتص  و شا الوص ، و،و الصور رومواعه، وهللا  علمكسارقت ا معية  اصة 

 وعلى  له وصحره   معن . ،محمدوصلى هللا وسلم ورارل على عودو ورسوله مونما 


